
WIPES DISINFECT 130 

CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCE DO RĄK I POWIERZCHNI 

 

 

 

• Produkt wszechstronny: do rąk i 

powierzchni 

• Zgodny z normami dotyczącymi 

środków bakterio-, grzybo- i 

wirusobójczych 

• Praktyczny format: pudełko z 

dystrybutorem o dużej pojemności 

• Bardzo duża skuteczność 

• Bez spłukiwania 

• Bez wody, bez mydła, bez pozostałości 

 

OPAKOWANIE: 
• 130 chusteczek/opakowanie z dystrybutorem 

• Karton z 6 opakowaniami 

• Paleta z 72 kartonami 

 
 

WIPES DISINFECT 130 to 130 wyjątkowych chusteczek, które nie tylko 

dezynfekują, myją i dezodoryzują, ale także jednym ruchem niszczą mikroby, 

zarazki, bakterie i wirusy. Dzięki zawartości składników takich jak gliceryna i arnika, 

chusteczki te mają działanie bakterio-, grzybo- i wirusobójcze, idealne do 

stosowania środków barierowych i codziennej higieny. Można je stosować na rękach 

i gładkich, nieporowatych powierzchniach, a dzięki praktycznemu opakowaniu z 

dystrybutorem można je zabrać ze sobą wszędzie. 

Obszary zastosowania: HIGIENA SZPITALNA – GABINETY LEKARSKIE – PRZEMYSŁ 

FARMACEUTYCZNY – GABINETY WETERYNARYJNE – POMIESZCZENIA WSPÓLNE – 

STOŁÓWKI – RESTAURACJE – KUCHNIE – PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY – LABORATORIA – 

ROZBIERALNIE MIĘSA – DOJARNIE – RZEŹNIE – PRZEMYSŁ MLECZARSKI – WSZYSTKIE 

OBSZARY, W KTÓRYCH SKUTECZNA DEZYNFEKCJA JEST OBOWIĄZKOWA. 

 

NORMA WARUNKI SZCZEPY CZAS TEMPERATURA 

AKTYWNOŚĆ BAKTERIOBÓJCZA 

EN1276 
W czystym 
otoczeniu 

▪ Pseudomonas aeruginosa 
▪ Escherichiae coli 
▪ Staphylococcus aureus 
▪ Salmonella 

5 min ± 
10 s 

20°C 

EN13697 
W czystym 
otoczeniu 

▪ Pseudomonas aeruginosa 
▪ Escherichia coli 
▪ Enterococcus hirae w stężeniu 50% 
▪ Staphylococcus aureus 

5 min 
Między 18 a 

25°C 

AKTYWNOŚĆ GRZYBOBÓJCZA 

EN1650 
W 

zanieczyszczo
nym otoczeniu 

▪ Candida albicans 
▪ Aspergillus niger 

15 min ± 
10 s 

20°C 

EN13697 
W 

zanieczyszczo
nym otoczeniu 

▪ Candida albicans 
▪ Aspergillus brasiliensis 

15 min 
Między 18 a 

25°C 

AKTYWNOŚĆ WIRUSOBÓJCZA 

EN14476 
W czystym 
otoczeniu 

▪ Wirus grypy typu A H1N1 30 s 20°C 
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Wyciągnąć chusteczkę z opakowania, pamiętając, by starannie je zamknąć. Rozłożyć 

chusteczkę i nałożyć na powierzchnię do odkażenia. Czas kontaktu konieczny do 

idealnej dezynfekcji wynosi 5 minut. By uniknąć wirusów, czas kontaktu wynosi 15 

minut. 

 

 

 

 

1. OCHRONA PODŁOŻA: Nie stanowi szczególnego zagrożenia dla materiałów. 

2. OCHRONA OSÓB: Chusteczki do użytku profesjonalnego. Unikać kontaktu z oczami. 

Dzieci nie mogą używać tego produktu. Zachować ostrożność przy stosowaniu 

biocydów. Przed jakimkolwiek użyciem należy przeczytać etykietę i informacje na 

produkcie. Biocydy uważane są za produkty niebezpieczne. Należy przestrzegać 

ostrzeżeń dotyczących jego użycia i porad dotyczących bezpieczeństwa. 

 
Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana 

integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany 

będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by 

upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. Przed 

jakimkolwiek użyciem należy przeczytać etykietę i informacje na produkcie. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać 

ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.  
 

  

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Chusteczki nasączane 
• Pudełko z dystrybutorem 

• Biały kolor 
• Zawiera 130 chusteczek 
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